
Általános felvételi tájékoztató 

 

Az intézmény kódja: 027264 

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 1-3. 

Telefon: +36 72/514-280 

E-mail: szentmorpecs@pecs.egyhazmegye.hu  

 

A 4 osztályos gimnáziumi képzésben felvehető tanulók létszáma: 3x25 fő. 

 

Felvételi követelmény: 

♦ hozott pontszámot a következő érdemjegyek átlagából számítjuk: 

o magyar nyelv és irodalom,  

o matematika,  

o történelem,  

o idegen nyelv,  

o egy általa választott természettudományos tárgy: 

▪ 6. évvégi, 

▪ 7. évvégi, 

▪ 8. félévi osztályzatai alapján, 

♦ központi írásbeli felvételi (magyar nyelv, matematika) 

♦ szóbeli elbeszélgetés (szövegértés, hitéleti kérdések, érdeklődési terület) 

♦ nyelvi bemeneti mérés az idegen nyelvi orientáción – angol, ill. német nyelvből 

(írásbeli és szóbeli). 

♦ a tanuló és szülei elfogadják az iskola keresztény lelkiségét és nevelési céljait. 

 

Az oktatott 2. idegen nyelvek: 

angol, német, spanyol és olasz nyelv. 

 

Az intézményen belül megújult menza működik, valamint kollégiumi 

elhelyezést is tudunk biztosítani. 

 

Részletes tájékoztatóink elérhetők: 

www.szentmor.hu/beiskolazas oldalon. 

 

Képzéseinkkel, valamint a felvételi követelményekkel kapcsolatban 

kérdéseiket írásban a beiskolazas@szentmor.hu e-mail címen, valamint 

telefonon a 72/514-280-as telefonszámon Lukács Zsuzsanna és Gyetvainé 

Szenczi Erika igazgató-helyettesek felé tehetik fel. 

 

Szóbeli beszélgetések időpontja: 

o 2023. március 1-jén 14 órától, 

mailto:szentmorpecs@pecs.egyhazmegye.hu
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o 2023. március 2-án 14 órától. 

Előzetes időpont egyeztetés szükséges az Iskola titkárságán! (Tel: 72/514-

282) 

  

 

A négyosztályos gimnázium a 2023/2024-es tanévtől a következő területeken 

biztosít emelt (heti +3 óra) óraszámú képzést a 9-10. évfolyamon: 

 

0001 matematika - természettudományok (fizika - biológia - kémia - földrajz) 

emelt óraszám a reál érdeklődésű tanulók számára, melynek keretében hangsúlyt 

helyezünk a természettudományos laborgyakorlatokra 4 természettudományos 

laborunkban – heti +3 órában. 

0002 Idegen nyelvi képzés angol nyelvből - heti 7 órában, melynek keretében 

a középfokú nyelvvizsga szintjének elérése megtámogatást kap. 

0003 Idegen nyelvi képzés német nyelvből - heti 7 órában, melynek keretében 

a középfokú nyelvvizsga szintjének elérése megtámogatást kap. 

0004 digitális kultúra: informatika és számítógépes grafikai ismeretek, 

programozási alapismeretek elsajátítása LEGO robotjaink által – heti 5, ill. 4 

órában 9-10. évfolyamon. 

0005 humán irány emelt magyar, történelem óraszámmal, latin képzéssel 

kiegészítve – heti +3 órában. 

0006 sport – prevenció – rekreáció emelt testnevelés gyakorlati képzés 

sportpszichológiával, edzéselmélettel, gyógytestnevelés – prevenciós – rekreációs 

ismeretekkel, valamint emelt idegen nyelvi (angol, ill. német) kommunikációval 

kiegészítve – heti 6 órában. 

 


